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Ekspeditionssekretær i arbejdsministeriet Tyge Haarløv:

Administrativ frihedsberøvelse indenfor socialforsorgen.

(Oversigt til brug ved de nordiske juristmøders forhandlinger i august 1948,
udarbejdet på grundlag af indlederens afhandling »Administrativ friheds-
berøvelse indenfor den offentlige forsorg og beslægtede områder«, jfr. »Socialt

Tidsskrift« 1948, s. 129).

I. Indledende bemærkninger.

Et krav om, at de indgreb i individets bevægelsesfrihed, som sam-
fundet af forskellige grunde foretager, skal have en direkte og utve-
tydig lovhjemmel, og at fremgangsmåden ved det enkelte indgrebs
gennemførelse skal være af en sådan beskaffenhed, at dets lovmæs-
sighed sikres, vil i de nordiske lande kunne påregne politisk tilslut-
ning fra alle sider og har i vidt omfang fundet udtryk i gældende
ret, ikke mindst i strafferetten og strafferetsplejen. Indenfor dette
retsområde er et hensyn til effektivitet i strafforfølgningen klart af-
balanceret med et integritetshensyn eller et ønske om at værne den
enkelte mod en uberettiget sanktion, eventuelt i form af frihedsstraf,
fra det offentliges side.

Det spørgsmål, der skal drøftes, er, om man indenfor »socialfor-
sorgen« eller — som jeg i overensstemmelse med dansk lovsprog fore-
trækker at kalde det — inden for »den offentlige forsorg og beslæg-
tede områder« har tilvejebragt en tilsvarende balance mellem effek-
tivitets- og integritetshensynet i de tilfælde, hvor frihedsberøvelse i
henhold til denne lovgivning kan finde sted. Alene den omstændig-
hed, at de herhen hørende afgørelser træffes administrativt, er til-
strækkelig motivering for en samlet undersøgelse af problemet.

II. Undersøgelsens område.

De i lov af 20. maj 1933 (bek. nr. 475, 31. august 1946) om offent-
lig forsorg (»O. F.«) og anden dansk lovgivning indeholdte forgre-
ninger af den administrative frihedsberøvelse, der herefter vil blive
inddraget i undersøgelsen, er frihedsberøvelse med forsørgelsesformål.



kurativt formål, herunder foranstaltninger overfor åndssvage, sinds-
syge, epidemisk syge m. fl, og med korrektionsformål, herunder for-
anstaltninger overfor forsommelige bidragspligtige eller forsørgere,
alkoholister, løsladte straffefanger, der er ude af stand til at klare
sig selv, samt erhvervs- og subsistensløse. Endvidere medtages •—
navnlig af hensyn til den svenske debat om emnet - børns fjernelse
fra hjemmet og inddragelse under børneforsorg mod forældrenes vilje,
uagtet denne foranstaltning systematisk adskiller sig fra de andre
som administrativ frihedsberøvelse betegnede foranstaltninger derved,
at disse vedrører indgreb i det pågældende individs frihed til at
råde over sin egen person, medens børneforsorgsforanstaltningerne
vedrører indgreb i forældrenes ret •— eller frihed om man vil •— til
at bestemme over barnets person. Ved den foretagne inddeling efter
formålet er naturligvis kun et væsentligt træk fremhævet.

De i det væsentlige politimæssigt begrundede interneringer i hen-
hold til § 14 i fremmedlov af 15. maj 1875, der iøvrigt afgiver hjem-
melen for den administrative frihedsberøvelse, de herværende tyske
flygtninge er underkastet, falder udenfor undersøgelsens rammer.

Til belysning af problemets praktiske betydning findes der ikke i
øjeblikket tilstrækkeligt statistisk materiale. Det kan oplyses, at det
gennemsnitlige antal af patienter på åndssvageanstalt eller i kontrol-
leret familiepleje under anstalterne for årene 1941/42—1945/46 ud-
gjorde ialt 12,157, hvorved dog bemærkes, at dette antal indbefatter
personer dømt til åndssvageanstalt i henhold til strfl. § 70. Om de
pågældende kan anses for tvangsanbragt eller ikke, afhænger prin-
cipielt af, om de er omfattet af de i lovgivningen opstillede tvangs-
kriterier. Dette kan ikke statistisk belyses, men det kan udenfor den
principielle sammenhæng nævnes, at overlæge Wildenskov har an-
slået antallet af alumner paa »Brejninge«, der stiller krav om ud-
skrivning, til højst 50 eller 3 pct. af anstaltens alumnetal. Overføres
denne procent paa det samlede antal anstaltsalumner og personer i
kontrolleret familiepleje, bliver antallet af åndssvage, for hvem fri-
hedskravet er en realitet, ca. 400.

Det samlede antal af personer, der i årene 1941/42—1945/46 blev
indlagt på åndssvageanstalterne, udgjorde gennemsnitligt 1430 årligt.
Det kan ikke statistisk belyses, hvor mange af disse, der er omfattet
af de i lovgivningen opstillede tvangskriterier eller f. eks. indlagt ved
politiets bistand.

Det samlede antal personer, herunder personer dømte i henhold
til strfl. § 70, der i årene 1941/42—1945/46 blev indlagt på sinds-
sygehospitaler, udgjorde gennemsnitlig 3421 årlig; hvor mange af
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disse, der var omfattet af de i lovgivningen opstillede tvangskriterier,
kan ikke oplyses, men skønsmæssigt 494 eller 14,5 pct. var tvangs-
indlagt ved politiets bistand. Det samlede antal personer på hospita-
lerne eller i pleje under disse udgjorde for årene 1941/42—1945/46
gennemsnitlig 10,078. Overføres den nævnte procent på dette belæg-
ningstal, kan antallet af patienter anbragt mod deres vilje rent skøns-
mæssigt anslås til 1455.

Antallet af indsættelser af alimentanter i arresthus til afsoning af
underholdsbidrag udgjorde i årene 1934 til 1938 gennemsnitlig ca. 750.

Antallet af personer anbragt på arbejdsanstalter og tvangsarbejds-
anstalter i henhold til forsorgsloven udgjorde 1. august 1941 ialt
1139 (jfr. »Danmarks sociale Lovgivning« 1944, s. 112). Heraf var godt
20 anbragt på tvangsarbejdsanstalt. Det hertil svarende antal årlige
indlæggelser kan skønsmæssigt anslås til ca. 3100, hvoraf ca. 1500
er tvangsindlagt ved politiets bistand.

I henhold til O. F. §§ 130, stk. 1, og 131 er der i årene 1941—45
gennemsnitlig fjernet 1923 børn, og pr. 31. december 1945 var an-
tallet af børn inddraget under børneforsorg i henhold til disse be-
stemmelser 9291.

III. Domstolskontrol.

Forinden jeg går over til en vurdering af individets sikring mod
uberettiget frihedsberøvelse indenfor hvert enkelt af de nævnte om-
råder, vil jeg gerne som et fællestræk fremhæve den kontrol fra de
almindelige domstoles side, som alle disse frihedsindgreb kan gøres
til genstand for, og som gælder, uanset at der flere steder i denne
lovgivning gives udtryk for, at administrationens afgørelse er ende-
lig. Jeg tænker herved på den adgang, domstolene efter dansk ret
har til på grund af formelle eller åbenbare materielle mangler at
underkende gyldigheden af de forvaltningsakter, der ligger til grund
for en administrativ frihedsberøvelse; rejses der krav om erstatning
for uberettiget frihedsberøvelse, er grænserne for administrationens
eneherredømme på disse områder yderligere indsnævret, idet dom-
stolenes kontrol af de trufne afgørelsers materielle lovlighed i så
fald først standser ved det for domstolene utilgængelige frie eller ud-
præget forvaltningstekniske skøn.

Det ville derfor efter dansk ret være urigtigt at betragte den enkelte
borger som helt unddraget domstolenes beskyttelse på disse områder.

Men værdien af denne beskyttelse er noget tvivlsom, dels fordi
domstolene, hvor der er begrundet tvivl om, hvorvidt de materielle
betingelser for en indespærring er til stede, er principielt afskåret
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fra at anfægte administrationens afgørelse, dels fordi domstolenes
hjælp er efterfølgende, idet den først kan påkaldes, når administrati-
onens afgørelse foreligger, altså som regel efter frihedsberøvelsens
iværksættelse, dels endelig fordi den indespærredes hele situation
vanskeliggør hans initiativ til og stilling under en retssag, i hvilken
forbindelse det må erindres, at bevilling til fri proces efter dansk ret
gives administrativt, at den pågældende ikke har sikkerhed for at få
en sådan bevilling, og at dens meddelelse ihvertfald vil tage nogen tid.

IV. Forskellige forgreninger af den administrative frihedsberøvelse.

Til den forannævnte svaghed i retsstillingen for de personer, som
bestemmelserne om administrativ frihedsberøvelse anvendes imod,
kommer de indvendinger, der, ligeledes ud fra synspunktet: Sikker-
hed mod uberettiget frihedsindgreb, kan rettes dels mod den materi-
elle afgrænsning af de tilfælde, i hvilke frihedsberøvelse kan finde
sted, dels mod den administrative gennemførelse af disse sager.

I så henseende må der skelnes mellem forskellige forgreninger af
den administrative frihedsberøvelse.

1.
Børneforsorg.

Ud fra et retssikkerhedssynspunkt vil der næppe kunne rettes
nogen væsentlig indvending mod grundlaget og formen for et barns
fjernelse fra hjemmet mod forældrenes vilje og inddragelse under
børneforsorg. Fjernelsesgrundene kan næppe defineres meget ander-
ledes end sket i O. F. § 130, stk. 1, og lovgivningsmagten har ved
fremgangsmådens tilrettelæggelse netop lagt vægt på at tilvejebringe
garantier mod, at uberettiget fjernelse af et barn finder sted. Beslut-
ningen om fjernelse træffes således af et kommunalt udvalg, børne-
værnsudvalget, under medvirken af retskredsens underretsdommer,
og den vil ikke være gyldig, medmindre 2/3 af børneværnsudvalgets
medlemmer har været til stede og har stemt for beslutningen. Denne
kan indankes for det af 5 medlemmer (incl. formanden) bestående
landsnævn for børneforsorg, af hvilket 2 medlemmer er valgt af
rigsdagen, og hvis formand skal opfylde betingelserne for at blive
landsdommer.

Inden fjernelsesbeslutning træffes, skal børneværnsudvalget fore-
tage en indgående undersøgelse af barnets og hjemmets forhold, og
forældrene har ret til under sagen at udtale sig mundtligt overfor
udvalget, ligesom de kan møde med en sagfører.
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2.
Isolering af smitsomt syge.

Heller ikke den i henhold til epidemilov 10. maj 1915 §§ 14, 15,
og tuberkuloselov 12. marts 1918 § 5 trufne ordning med tvangs-
isolering ved epidemi- eller overepidemikommissionens foranstalt-
ning af smitsomt syge eller smittefarlige tuberkuløse synes at frem-
byde nogen betænkelighed ud fra et retssikkerhedssynspunkt; ganske
vist er der ikke givet den syge nogen ret til at udtale sig for kom-
missionen eller andre formelle garantier, men i kommissionerne har,
foruden de folkevalgte repræsentanter, henholdsvis politimestre og
kredslæge eller amtmand og amtslæge sæde, og det drejer sig om
bestemte fysiske lidelser, således at mulighederne for vilkårlighed
ikke er store. Den sikkerhed, der trods alt ligger i domstolenes adgang
til at anfægte en truffen disposition på grund af formelle eller åben-
bare materielle mangler, må her være tilstrækkelig.

3.
Afsoning af underholdsbidrag.

Uanset manglen på formelle garantier må det samme formentlig
gælde med hensyn til den afsoning, der i medfør af lov nr. 133, 7.
maj 1937 § 12, jfr. O. F. § 14, kan pålægges en bidragspligtig, idet
de betingelser og grænser, udenfor hvilke politimesteren eller over-
øvrigheden ikke kan gå, er præcist angivet i loven.

4.
Foranstaltninger overfor åndssvage eller sindssyge.

I medfør af reglerne i lov nr. 171, 16. maj 1934, kan den åndssvage,
der tillige er »forsorgstrængende« — hvilket begreb efter bestemmel-
serne om udskrivning må forstås således, at han enten er til væsent-
lig ulempe for samfundet eller ude af stand til at forsørge sig selv,
ægtefælle eller børn eller i en sådan tilstand, at der er nærliggende
fare for, at han sætter børn i verden — ved en af vedkommende an-
staltsledelse truffen beslutning tvangsanbringes og tilbageholdes på
en åndssvageanstalt. Anstaltsledelsens afgørelse kan indankes for
socialministeriet.

Den sindssyge, der tillige er enten farlig for sig selv eller andre,
eller hvis helbredstilstand kræver hospitalsbehandling, kan i henhold
til reglerne i lov nr. 118, 13. april 1938 tvangsindlægges på sindssyge-
hospital på begæring af forskellige pårørende og myndigheder og på
grundlag af en lægeerklæring udstedt af en læge, der ikke er ansat
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ved hospitalet. Han kan i de nævnte tilfælde ligeledes tvangstilbage-
holdes på hospitalet og kan herudover tilbageholdes, hvis en udskriv-
ning vil medføre væsentlige ulemper for ham selv. Er han tvangs-
anbragt, skal der beskikkes ham en tilsynsværge.

Spørgsmålet om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse af
sindssyge afgøres af vedkommende overlæge, hvis afgørelse forsåvidt
angår tilbageholdelse enten skal godkendes af justitsministeriet eller
kan indankes for dette.

Åndssvage eller sindssyge, der er farlige for retssikkerheden, kan
ved overøvrighedens resolution (farlighedsdekreter) indlægges eller
tilbageholdes på anstalt eller hospital.

Både de åndssvages og de sindssyges stilling er svag. En nærmere
præcisering af selve sygdomsbegreberne ville være ønskelig, men da
man her er afhængig af lægevidenskaben, der på grund af disse syg-
dommes særlige natur formentlig også i fremtiden i det store og hele
vil være nødsaget til at bestemme den åndssvage eller sindssyge, som
den, der henholdsvis er svag i ånden eller syg i sindet, må man vel
resignere på dette punkt. De øvrige materielle betingelser kan næppe
for de sindssyges vedkommende præciseres stort anderledes end sket
i loven, hvorimod man med hensyn til de åndssvage kunne ønske
en bedre bestemmelse af betingelsen forsorgstrang, herunder' en ud-
trykkelig angivelse af, hvad der i denne henseende kræves for at
tvangsindlægge en åndssvag.

Med hensyn til de formelle garantier er de sindssyge bedre stillet
end de åndssvage, idet der til disses tvangsindlæggelse ikke, således
som tilfældet er med hensyn til sindssyge, kræves attest fra en uden-
forstående læge, ligesom der for de tvangsindlagte sindssyge skal
beskikkes en tilsynsværge, hvilket ikke gælder for de åndssvage.
Måske burde man også for de åndssvage kræve attest fra en uden-
forstående læge, før indlæggelse finder sted, hvorimod der efter de
erfaringer, man har gjort med tilsynsværger, næppe er grund til at
foreslå sådanne for de åndssvage.

At overlægerne — for de åndssvage dog formelt anstaltsledelsen •—
skal tage stilling til spørgsmålene om indlæggelse eller tilbageholdelse
i første instans, er der formentlig ikke noget at sige til, men det kan
formentlig med føje kritiseres, at ankeinstansen er justitsministeriet
og socialministeriet for henholdsvis de sindssyges og de åndssvages
vedkommende.

Foreløbig bemærkes, at den omstændighed, at socialministeriet er
øverste administrative instans med hensyn til åndssvageforsorgen og
således på en måde part i sagen, medens justitsministeriet alene op-
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træder som overordnet pupilautoritet i forhold til de sindssyge, er en
forskel i de 2 ministeriers stilling, der er af saa formel karakter, at
der næppe bør tillægges den nogen betydning; de åndssvages stilling
ville næppe blive bedre, hvis sagerne vedrørende deres indlæggelse
eller udskrivning blev overført fra socialministeriet til justitsmini-
steriet.

løvrigt bemærkes, at det sikkert vil være vanskeligt i de konkrete
sager vedrørende sindssyge og åndssvage at finde basis for kritik mod
de 2 ministeriers administration af disse sager; på det grundlag —
navnlig erklæringer fra overlægerne på vedkommende hospitaler
eller anstalter, evt. suppleret med politirapporter - og med de hjæl-
pemidler — retslægerådets erklæringer til justitsministeriet og den
faste lægekonsulents til socialministeriet - de har haft, har de
næppe kunnet komme til andre resultater end dem, der er nedfæl-
det i deres praksis.

Men dermed tør det ikke hævdes, at resultaterne i alle tilfælde
har været rigtige; under en anden arbejdsform ville man naturligvis
være kommet til andre resultater; således hvis en domstol skulle
have taget stilling til spørgsmålene på grundlag af en kontradikto-
risk retsforhandling, eller hvis de havde været behandlet og afgjort
af et juridisk-psykiatrisk-socialt nævn, der havde til opgave og var
i stand til ved sin egen saglige indsats at afgøre disse sager, og hvis
enkelte medlemmer overfor offentligheden stod som personlige ga-
ranter for de trufne afgørelsers rigtighed. Og en afgørelse, truffet
på en af disse måder, ville for den, mod hvem frihedsindgrebet fore-
tages, være mere betryggende. Da det er et så vigtigt retsgode, der
står på spil, og da de materielle betingelser for en tvangsmæssig
indlæggelse eller tilbageholdelse nødvendigvis må være af en ret ube-
stemt karakter, ligger det nær at imødekomme dette krav om øget
tryghed og foretrække en domstol eller et nævn fremfor ministerierne
som ankeinstans i disse sager.

Da afgørelserne kræver en saglig indsigt af speciel karakter og nøje
føling med åndssvage- og sindssygeforsorgens gennemførelse i prak-
sis, må man formentlig videre foretrække et nævn fremfor de almin-
delige domstole. Ud fra et principielt synspunkt skulle der forment-
lig intet være i vejen for, at man indskrænkede sig til at have eet
nævn som ankeinstans for såvel åndssvage- som sindssygeforsorgen,
således at dette overtog såvel socialministeriets som justitsministeriets
funktioner som ankeinstans i henhold til lovene af 1934 og 1938. Det
burde sammensættes som det i henhold til førstnævnte lov § 6 nedsatte
sterilisationsnævn, der består af en dommer som formand, en social-
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praktiker og psykiater. Det ville iøvrigt være nærliggende blot at give
sterilisationsnævnet navneforandring og udvide dets forretningsom-
råde til også at omfatte de her omhandlede ankeinstansbeføjelser.

Den foran skitserede reform, der for åndssvageforsorgens ved-
kommende falder sammen med det forslag, der blev afgivet af et
af socialministeriet nedsat udvalg af 19. april 1941, er imidlertid
næppe tilstrækkelig med henblik på tilvejebringelse af fuld tryghed
for de personer, som de her omhandlede frihedsindgreb går ud over.
Disse personer må have krav på at blive hørt af det organ, der har
den endelige afgørelse af, om de skal være fri eller ufri. Dette krav,
hvis gennemførelse frembyder visse praktiske vanskeligheder, er af
så elementær karakter, at der uanset disse vanskeligheder må findes
en udvej. Nævnet burde således altid selv eller ved sin sekretær
være berettiget til i tvivlstilfælde at møde på stedet og dér høre den
pågældende og — hvilket ud fra et praktisk synspunkt er lige så
vigtigt — prøve styrken af lægens og afdelingslederens erklæringer.
Endvidere burde nævnet være forpligtet til f. eks. een gang om året
ved en rundrejse til de anstalter eller hospitaler, hvorfra ankesager
var indsendt, at lade klageren fremstille for sig, således at nævnet
først, når Mageren havde haft lejlighed til selv at udtale sig for næv-
net, kunne træffe endelig afgørelse i sagen.

Indtil dette besøg havde fundet sted, burde nævnet alene kunne
bestemme, at den pågældende indtil videre skulle forblive på anstalten
eller hospitalet.

Medens spørgsmål om udskrivning af personer, der var inddraget
under åndssvageforsorg som vilkår for frafald af tiltale, skulle af-
gøres af nævnet, der dog forinden måtte have indhentet anklagemyn-
dighedens samtykke, burde man til hjælp for personer, der var dømt
til anbringelse på åndssvageanstalt eller sindssygehospital i henhold
til strfl. § 70, tillade, at de rettede henvendelse til nævnet om ud-
skrivning, således at anklagemyndigheden på begæring af nævnet var
forpligtet til at forelægge udskrivningsspørgsmålet for retten, jfr.
strfl. §'70, stk. 3; dette ville formentlig være et gavnligt supplement
til tilsynsværgeinstituttet efter strfl. § 70, stk. 2.

For at undgå overbelastning af nævnet burde man opretholde de
i lovene 1934 og 1938 fastsatte frister for fornyet prøvelse af sagerne,
for formodet åndssvage 1 år, jfr. lov 1934, § 4, stk. 4, og for formodet
sindssyge 4 måneder, jfr. lov 1938 § 9, stk. 3.

Af hensyn til offentlighedens kontrol med nævnets virksomhed
burde dette have pligt til at udsende en årsberetning, hvori sager af
en vis betydning refereres.
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Med den sikkerhed for rigtige afgørelser, der således ville være
tilvejebragt, kunne man formentlig acceptere en lovbestemmelse,
hvorefter nævnets afgørelser var endelige, således at den kontrol,
der principielt stadig måtte tilkomme domstolene, alene tog sigte på
formelle mangler eller åbenbare materielle mangler •— dog også
almindelige materielle mangler, for så vidt angår erstatningssager.

De afgørelser, som overøvrigheden, evt. justitsministeriet, træffer
om tvangsmæssig indlæggelse eller tilbageholdelse af åndssvage eller
sindssyge, der er farlige for retssikkerheden — de såkaldte farlig-
hedsdekreter — burde formentlig på grund af deres nære slægtskab
med straffesager overføres til domstolene, således at politiet havde
bemyndigelse til straks at indlægge de pågældende og forpligtelse til
derefter at forelægge sagen for retten til videre behandling i straffe-
retsplejens former; der burde tillægges den således indlagte ret til
at få spørgsmålet om sin udskrivning genoptaget ved retten, dog med
den begrænsning, at der skulle være hengået f. eks. 1 år efter sidste
afgørelse.

5.
Frihedsberøvelse i henhold til forsorgsloven.

Forsorgsloven indeholder ikke blot hjemmel for frihedsberøvelse i
form af børneforsorg og afsoning af underholdsbidrag, som det of-
fentlige er berettiget til at inddrive, jfr. foran under 1 og 3, men også
for følgende foranstaltninger med forsørgelsesformål, kurativt for-
mål eller korrektionsformål:
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a. Man kan først rejse det spørgsmål, om ikke de hyppigt anvendte
foranstaltninger arbejdsanstalt eller tvangsarbejdsanstalt mod for-
sømmelige forsørgere i henhold til O. F. §§ 311—314 kan undværes,
således at man i stedet puster liv i strfl. §§ 198 og 213 om forsøm-
melse af bidrags- eller forsørgelsespligt m. v., der næsten ikke be-
nyttes i praksis. Selvom man herved ville have løst retssikkerheds-
problemet, ville man på den anden side komme i klar strid med for-
sørgelsesvæsenets behov for en næsten omgående reaktion i disse
sager. Skulle man her være afhængig af politi og domstole og evt.
afvente en dom i sagen, ville denne på grund af ægtefællernes for-
soning og hustruens og børnenes uvilje mod, selv for lukkede døre,
at vidne mod manden i retten, bortfalde af sig selv. Dette ville, hvis
der virkelig har været grundlag for at gribe ind, være til skade for
forsørgelsesvæsenets arbejde, og det må derfor være det sociale ud-
valg selv, der handler, og de foranstaltninger, der træffes med hen-
blik på at sikre forsørgeren mod uberettigede indgreb, må af prak-
tiske grunde være af efterfølgende karakter. De beføjelser, der er til-
lagt administrationen i O. F. §§ 311—314, kan derfor næppe undværes.

b. Man kan dernæst spørge, om de tvangsforanstaltninger, der efter
O. F. §§ 318—320 kan anvendes overfor løsladte straffefanger, der er
ude af stand til at klare sig selv, ikke kan undværes, idet de kun i
ringe omfang benyttes i praksis. Spørgsmålet hænger sammen med
den nærmere tilrettelæggelse af efterforsorgen for straffede perso-
ner med henblik på deres tilpasning til det normale samfundsliv, og
det skulle ikke være udelukket, at man gennem en nærmere over-
vejelse af de muligheder, straffelovens prøveløsladelsesinstitut frem-
byder i retning af de pågældendes anbringelse i arbejde eller pleje,
kom til det resultat, at disse foranstaltninger var overflødige og et,
på baggrund også af muligheden for de pågældendes anbringelse i
arbejdshus, unødvendigt indgreb i deres frihed; for de fanger, der
var uegnede til en helt fri tilværelse, kunne man i denne forbindelse
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overveje mulighederne for gennem indførelse af nye bestemmelser i
straffelovgivningen at tilbageholde dem på et kriminalasyl. På den
anden side kan man ikke se væk fra, at der ved en reform af forsør-
gelsesvæsenets anstalter, således at disse i højere grad, end tilfældet
er i dag, blev bragt på linje med almindelige offentlige beskæftigel-
sesforanstaltninger for langvarigt arbejdsløse, kunne opnås noget også
kriminalpolitisk værdifuldt ved at bevare fængselsvæsenets samar-
bejde med de sociale myndigheder, men disse problemer er så uafkla-
rede, at det ikke vil være muligt at tage stilling til dem, før de har
været belyst gennem indsamlet materiale og behandlet i et udvalg af
sagkyndige.

Det følgende er derfor baseret på den foreløbige socialpolitiske
forudsætning, at de frihedsindgreb, der sker med henblik på opfyl-
delse af de i forsorgsloven udtrykte formål, er nødvendige, således
at det alene er fastlæggelsen af betingelserne for disse indgreb og de
formelle garantier for deres rigtige gennemførelse, der sættes til debat.

c. I denne henseende kan det for det første kritiseres, at hjemmelen
for af forsørgelsesmæssige grunde at indlægge en person på arbejds-
anstalt (forsørgelsesafdeling, arbejdsafdeling) er uklar. Selvom det i
et konkret tilfælde er godkendt af højesteret (U. f. R. 1941, s. 337),
virker det ikke betryggende, at et socialt udvalg ved politiets hjælp
skal kunne afhente en mand og indlægge ham på arbejdsanstalt alene
på grundlag af følgende §§ i 0. F.: § 30, hvorefter udvalget er frit
stillet med hensyn til forsørgelsesmåden, og hvorefter understøttelse
i hjemmet går forud for indlæggelse i forsørgelsesanstalter, § 36, der
omhandler kommunalbestyrelsens pligt til inden 2 år efter lovens
ikrafttræden at have sikret kommunen ret til at disponere over plad-
ser på en kommunal arbejdsanstalt, og § 45, stk. 3, hvorefter udvalget
kan kræve politiets bistand til en persons anbringelse på forsør-
gelsesanstalt, hvis udvalget efter bestemmelsens stk. 2, hvor der bl. a.
henvises til § 30, er berettiget til at foretage en sådan anbringelse.
Afgørelsen kan ganske vist forudsætningsvis støttes på de omhand-
lede bestemmelser — bortset fra § 36, der alene vedrører et organisa-
torisk spørgsmål •— men aldeles sikkert er det ikke, idet § 30 kan
læses som alene vedrørende kommunens adgang til at tilbyde stiftel-
sesforsorg i stedet for kontant hjælp, og § 45, stk. 3, som alene sig-
tende til de også af formuleringen i § 45, stk. 2, omfattede tilfælde,
i hvilke der efter bestemmelserne i O. F. §§ 311 ff. er udtrykkelig
hjemmel for at anbringe forsømmelige forsørgere, alkoholister, vaga-
bonder, erhvervs- og subsistensløse m. fl. på forskellige former for
anstalter. Selv om frihedsberøvelsen har et for den pågældende så
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fordelagtigt formål som hans forsørgelse, burde den dog opfylde »det
i dansk ret fastslåede krav om en direkte og utvetydig lovhjemmel
som grundlag for enhver frihedsberøvelse« (Berning-sagen, U. f. R.
1926, s. 277). Det ville derfor, hvis denne tvangsforsørgelse skal op-
retholdes ved siden af de nævnte tilfælde i §§ 311 ff., være ønskeligt,
om der blev gennemført en klarere udformning af forsorgsloven på
dette punkt.

d. Medens en fuldstændig overførelse af disse sager til domstolene,
således at alene disse — som i straffesager •— havde ret til, at træffe
afgørelse om frihedsberøvelse i 1. instans, formentlig ville svække
forsørgelsesvæsenets effektivitet mere, end hensynet til at sikre den
enkelte mod overgreb gør nødvendigt, burde man formentlig overveje
en udbygning af de formelle garantier mod uberettiget frihedsberø-
velse, der allerede findes i forsorgsloven.

Det bemærkes herved, at overøvrigheden skal indhente en erklæ-
ring fra en bidragspligtig før dennes eventuelle indlæggelse på tvangs-
arbejdsanstalt i henhold til O. F. §§ 207, 218, ligesom amtmanden
(Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse), forin-
den han i henhold til O. F. §§ 318—322 træffer afgørelse om en per-
sons forsørgelse på arbejdsanstalt m. v. efter udstået straf eller som
erhvervs- og subsistensløs, skal indhente en erklæring fra den pågæl-
dende selv. Dette elementære krav, at en person, der står overfor
eventuelt at skulle berøves sin frihed, har ret til at erklære sig over-
for den myndighed, der træffer afgørelsen, bør formentlig retlig sik-
res også i de øvrige tilfælde af frihedsberøvelse i henhold til O. F.,
så meget mere som det må antages rent praktisk at blive opfyldt i de
tilfælde, hvor det er det sociale udvalg, der har afgørelsen i sin hånd.
Det må iøvrigt af grundsynspunktet følge, at reglen i samtlige til-
fælde, altså også ved de nævnte tvangsforanstaltninger i henhold til
O. F. §§ 207, 218, 318—322, udformes således, at den pågældende
har en ret til ved personlig fremstilling for den pågældende myndig-
hed eller ved dennes fremmøde på stedet at give sin mening mundtlig
til kende; de danske amter er ikke større, end at dette er praktisk
gennemførligt. Den anførte bestemmelse skulle således foruden i til-
fældene efter §§ 207, 218, 318—322 finde anvendelse ved det sociale
udvalgs afgørelser om indlæggelse af trængende eller understøttede
syge på arbejdsanstalt eller sygehus m. v. i henhold til O. F. § 30 og
af forsømmelige bidragspligtige eller af alkoholister på henholdsvis
arbejdsanstalt eller afvænningshjem i henhold til henholdsvis §§ 200,
217 og §§ 316, 317, ved kommunalbestyrelsens afgørelser om forsøm-
melige forsørgeres indlæggelse på arbejdsanstalt i henhold til §§ 311,
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313, ved overøvrighedens afgørelser om forsømmelige forsørgeres ind-
læggelse på tvangsarbejdsanstalt i henhold til §§ 312, 314, ved amter-
nes, for København og Frederiksberg, ministeriets afgørelser om al-
koholisters indlæggelse på tvangsarbejdsanstalt i henhold til §§ 316—
317. Endvidere bør den socialministeren påhvilende forpligtelse til
at begrunde enhver afgørelse, derunder ved henvisning til den lov-
bestemmelse, i kraft af hvilken den er truffen, jfr. O. F. § 52, stk. 2,
udvides til at omfatte også de af andre myndigheder trufne afgørelser,
såfremt disse drejer sig om frihedsberøvelse.

e. Spørgsmålet bliver herefter, om rekursen er tilfredsstillende
ordnet.

Det er amt og socialministerium eller alene dette sidste, der er
överinstans for det sociale udvalg, henholdsvis Københavns magistrat
og Frederiksberg kommunalbestyrelse, ved de afgørelser, som disse
sociale myndigheder træffer angående tvangsforsørgelse eller tvangs-
sygebehandling i henhold til O. F. § 30. I de tilfælde, hvor friheds-
berøvelsen består i indlæggelser på tvangsarbejdsanstalt, hvorom af-
gørelse træffes af overøvrigheden — dog i henhold til O. F. § 319 ikke
af overpræsidenten eller Københavns amt, men af Københavns magi-
strat eller Frederiksberg kommunalbestyrelse •— kan afgørelserne
ligeledes indankes for socialministeriet; dette gælder ved anbringelse
i tvangsarbejdsanstalt af forsømmelige bidragspligtige (§§ 207, 218),
forsømmelige forsørgere (§ 314), alkoholister (§§ 316, stk. 4, 317,
smh. m. § 50), løsladte straffefanger, erhvervs- og subsistensløse (§§
319, 324, smh. m. § 50). Trods usikkerhed som følge af formuleringen
må det formentlig ligeledes antages, at den afgørelse, som det sociale
udvalg eller kommunalbestyrelsen i medfør af O. F. §§ 200, 217 og
§§ 311, 313 kan træffe angående forsømmelige bidragspligtige eller
forsørgeres anbringelse på arbejdsanstalt, kan indankes for amtet og
videre for socialministeriet, jfr. O. F. § 50. Derimod er de afgørelser,
amterne som ankeinstans for de sociale udvalg træffer vedrørende
alkoholisters anbringelse på afvænningshjem (arbejdsanstalt) i hen-
hold til O. F. §§ 316, 317, endelige, jfr. § 316, stk. 2, medens de af
Københavns magistrat eller Frederiksberg kommunalbestyrelse trufne
tilsvarende afgørelser kan indbringes for socialministeriet. Endelig
gælder det, at de afgørelser, amterne eller Københavns magistrat og
Frederiksberg kommunalbestyrelse træffer i henhold til § 318, jfr.
§§ 320—322, vedrørende løsladte straffefanger eller erhvervs- og sub-
sistensløses anbringelse i arbejdsanstalt m. v., er endelige i den for-
stand, at de ikke af den indespærrede kan indankes for socialmini-
steriet, jfr. O. F. § 318, stk. 2, smh. m. § 324.
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Det kan nu for det første kritiseres, at afgørelser af den indgri-
bende karakter, som der er tale om her, i de sidstnævnte grupper af
tilfælde ikke fra amterne eller de københavn-frederiksbergske myn-
digheder kan indankes for socialministeriet som højeste instans på
dette område, men mere principielt kan i samtlige de foran nævnte
tilfælde det spørgsmål rejses, om en rekursordning som den nævnte
overhovedet er på sin plads. Det er under omtalen af de formodet
åndssvages og sindssyges rekursmuligheder fremhævet, at den kon-
tormæssige behandling af disse sager ikke er den ud fra et retssik-
kerhedssynspunkt mest betryggende arbejdsform, og at det enkelte
individ, hvor der er spørgsmål om, hvorvidt han skal være fri eller
ufri, netop har krav på et maksimum af tryghed. Man bør derfor
også i de af O. F. omfattede tilfælde overveje at indføre rekurs til et
nævn — evt. det samme centrale nævn, som foran er foreslået med
hensyn til åndssvage og sindssyge, eller lokale nævn — eller til de
almindelige domstole.

Med den fordeling af opgaverne mellem administration og dom-
stole, der findes her i landet og andetsteds, synes udgangspunktet for
en sådan overvejelse — og dermed tvivlsløsningen — at måtte være
rekurs til de almindelige domstole.

Når domstolsløsningen ikke er valgt med hensyn til de åndssvage
og sindssyge, er det, fordi afgørelsen af sager vedrørende disse i første
instans træffes af specialister, nemlig de pågældende overlæger •—
dog at det med hensyn til de åndssvage er anstaltsledelsen, der har det
formelle ansvar •— og navnlig forudsætter nøje føling med det ud-
viklede og særegne kurative arbejde, der på anstalter eller hospitaler
udføres til fordel for disse personer. Hvis man f. eks. her i landet,
som i Sverige, havde en højt udviklet alkoholistforsorg, ville der
ligeledes være en vægtig begrundelse for, at afgørelsen af, om denne
forsorg overfor den enkelte skulde gennemføres ved tvang, blev over-
ladt til et nævn, der havde kendskab til de specielle hensyn, der her
måtte gøre sig gældende.

Sådanne hensyn af speciel karakter er imidlertid ikke fremher-
skende indenfor O. F.s område, idet anvendelsen af de forskellige
foranstaltninger i vidt omfang beror på et almindeligt lovbundet skøn,
som ethvert socialudvalgsmedlem forudsættes at kunne udøve, og det
kan ikke på forhånd antages, at en domstolsrekurs til kontrol af dette
skøn ville svække forsorgsarbejdets effektivitet, idet de sociale myn-
digheder, der træffer afgørelse i 1. instans, fortsat burde gøre dette,
og domstolsrekursen næppe burde have opsættende virkning på den
af forsørgelses væsenet trufne foranstaltning.
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Sådan domstolsrekurs kendes på andre områder end det herom-
handlede. Således skal i denne forbindelse nævnes de talrige Love ved-
rørende handel med levnedsmidler, hvorefter landbrugsministeren el-
ler, når det drejer sig om rabatordninger for trængende, socialmini-
steren, kan pålægge en lovovertræder bøder indtil en vis størrelse, idet
der samtidig gives den pågældende adgang til indenfor en frist af
14 dage. efter at meddelelse om ministeriets afgørelse er tilgået ham,
at forlange sagen undergivet domstolenes afgørelse, hvilket da foran-
lediges af ministeriet, jfr. f. eks. § 6, stk. 3, i love nr. 444 og 445,
14. august 1946 om henholdsvis en flæskeordning og en smørordning,
lov nr. 616, 23. december 1946 om ind- og udførsel af fisk § 2, stk. 3,
lov nr. 45, 22. februar 1939 om fordeling af fisk til trængende per-
soner § 5, stk. 2, o. s. v. Af større interesse er imidlertid den rekurs-
ordning, som gælder for personer, der i henhold til § 17 i lov 4. juni
1947 om bekæmpelse af kønssygdomme er tvangsindlagt på sygehus
til undersøgelse eller behandling for en sådan smitsom sygdom. Ifølge
stk. 3 i nævnte § 17 skal den således tvangsindlagte ved indlæggelsen
gøres bekendt med, at den af politimesteren eller politidirektøren
trufne beslutning om indlæggelsen kan kræves forelagt retten til af-
gørelse, og afæskes erklæring om, hvorvidt dette ønskes. Fremsættes
begæring herom, skal sagen inden 24 timer efter begæringens frem-
sættelse forelægges for underretten i den retskreds, hvor den tvangs-
indlagte ved indlæggelsen havde bopæl eller ophold. Begæringen har
ikke opsættende virkning. Sagen behandles efter reglerne i retspleje-
lovens 4. bog (strafferetsplejen). Retten afgør ved kendelse, om be-
tingelserne for tvangsindlæggelse er til stede. Den af retten afsagte
kendelse kan påkæres efter bestemmelserne i retsplejelovens kapitel
85. Omkostningerne ved disse sagers indbringelse for retten udredes
af det offentlige, medmindre retten under særlige omstændigheder,
herunder særlig gentagelsestilfælde, træffer anden bestemmelse.

Videre bestemmes det i stk. 5, at udskrivningsspørgsmålet, såfremt
en begæring om udskrivning afslås, kan begæres forelagt retten til
afgørelse. Foreligger tidligere retsafgørelse om tvangsindlæggelse eller
tilbageholdelse, kan fornyet forelæggelse for retten dog først finde
sted efter en frist af 4 uger. Om sagens behandling gælder iøvrigt de
i stk. 3 indeholdte regler.

Efter § 5 i den tidligere lov nr. 81, 30. marts 1906 blev de tilsva-
rende afgørelser truffet af amtmændene (i København politidirektøren)
med justitsministeriet (senere indenrigsministeriet) som ankeinstans.

I den betænkning vedrørende nævnte lov, som et af indenrigsmini-
steriet nedsat udvalg afgav i 1946, fastholdtes den administrative
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ordning, dog således at politimestrene skulle afløse amtmændene som
første instans. Udvalget havde ganske vist overvejet, om afgørelsen
i disse sager burde henlægges til retterne, men foret-rak den admini-
strative afgørelse, dels fordi det drejede sig om forholdsvis kort-
varige indlæggelser, dels fordi sagernes behandling under judicielle
former »forekom uhensigtsmæssig« (betænkning s. 39—40). Det forslag
til lov om bekæmpelse af kønssygdomme, der blev forelagt rigsdagen
(R.T. 1946—47, till. A, sp. 2414) var i overensstemmelse hermed, og
først under udvalgsbehandlingen i folketinget foreslog indenrigsmini-
steren bestemmelsen i sin nuværende form, hvilket tiltrådtes af ud-
valget (R.T. 1946—47, till. B, sp. 1048—1049). Noget nærmere om
baggrunden for ændringsforslaget fremgår ikke af rigsdagsforhand-
lingerne, men partierne synes på dette stadium af lovtilblivelsen at
have betragtet domstolskontrollen som en betingelse for, at de kunne
gå med til de kønssyges tvangsanbringelse på sygehus, jfr. ordførerens
bemærkning om, at man »med denne ændring« kan tiltræde forslaget
(Folketingstid. 1946—47, sp. 3807).

En domstolsrekurs, gennemført efter det i loven om kønssygdomme
angivne skema, ville indenfor O.F .'s omraade bidrage væsentligt til
løsning af retssikkerhedsproblemet uden at svække effektiviteten i
forsorgsarbejdet. Der vil herved blive mulighed for på en praktisk
måde at gennemføre den — ganske vist stadig efterfølgende •— kon-
trol med formelle og åbenbare materielle mangler ved de heromhand-
lede forvaltningsakter, hvortil hjemmel allerede foreligger, men hvis
gennemførelse for den tvangsanbragte er vanskelig (jfr. foran under
III), ligesom domstolene vil få adgang til at kontrollere det af for-
sørgelsesmyndighederne udøvede lovbundne skøn, der i øjeblikket i
medfør af O.F. § 52, stk. 3, er unddraget domstolenes område, med-
mindre det drejer sig om erstatningssager. En sådan kontrol vil være
ønskelig, og de politiske muligheder for dens gennemførelse synes
ikke at være de allerringeste i betragtning af, at rigsdagen i 1947 på
et udfra et retssikkerhedssynspunkt mindre risikabelt område har
foretrukket en judiciel fremfor en administrativ kontrol. Rent lovtek-
nisk vil det formentlig være anbefalelsesværdigt at indføje bestem-
melsen som et nyt stk. 4 i O.F. § 52, idet den, netop fordi den angår
afgørelser vedrørende frihedsberøvelse, vil være en naturlig undta-
gelse fra den i stk. 3 foretagne begrænsning i den almindelige dom-
stolskontrol indenfor O.F.'s omraade. Man kan i saa fald ved de for-
skellige lovsteder nøjes med at henvise til den i § 52, stk. 4, angivne
rekursmulighed, ligesom de hidtidige bestemmelser om anke til højere
administrativ myndighed kan ophæves.
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Noget særligt problem med hensyn til den disciplinærstraf af indtil
3 måneders tvangsarbejde, der i medfør af vedkommende anstalts
reglement og O. F. § 43, stk. 2, kan pålægges alumner på arbejds- og
tvangsarbejdsanstalter, opstår formentlig ikke, idet disse enten fri-
villigt vil have meldt sig til optagelse på arbejdsanstalten eller, hvis
de er tvangsanbragt på denne eller tvangsarbejdsanstalten, have haft
lejlighed til at benytte den skitserede domstolsrekurs; når deres ind-
læggelse har dette grundlag, er der ingen grund til, at de skal stilles
anderledes end straffefanger, hvis disciplinærstraffe i medfør af strfl.
§ 47, herunder bl. a. hensættelse i straffecelle, evt. med forlængelse
af straffetiden til følge, pålægges administrativt.

Mere tvivlsomt er det, hvem der under sagens behandling ved under-
ret og under evt. kære til landsretten skal optræde som part overfor
den tvangsindlagte eller tilbageholdte.

Forholdet kan tænkes ordnet enten således, at de i 1. instans be-
sluttende sociale myndigheder, når sagen efter beslutningen om ind-
læggelse eller efter afslag på en anmodning om udskrivning begæres
forelagt retten, afgiver sagen til videre førelse af politimesteren, dog
at den sociale myndighed stadig må have adgang til at støtte politi-
mesteren under sagen, eller således, at vedkommende myndighed
selv er part i sagen og møder ved en af sine juridiske medarbejdere
eller ved en antaget eller for tilfældet og i henhold til særlig lov-
hjemmel beskikket sagfører. Det maa formentlig foretrækkes, at den
sociale myndighed er part, idet domstolen derved må formodes at få
den bedste oplysning og vejledning vedrørende grundlaget for fri-
hedsberøvelsen. At andre end politiet eller anklagemyndigheden op-
træder som det offentliges repræsentant i en sag, der behandles i
strafferetsplejens former, er i hvert fald ikke noget reelt argument
herimod, i hvilken forbindelse det bemærkes, at den civile retspleje
ikke egner sig til sager af denne art, og at politimesteren i sager ved-
rørende tvangsmæssig anbringelse eller tilbageholdelse paa sygehus
af kønssyge trods bestemmelsens henvisning til rpl.s 4. bog måske
kan siges at optræde som administrativ myndighed og ikke som an-
klagemyndighedens repræsentant, idet foranstaltningen hverken reelt
eller formelt er en straf; konsekvensen heraf ville være, at det ikke
var statsadvokaten, men politimesteren eller dennes repræsentant, der
skulle optræde som part for landsretten, hvis denne i en kæresag ved-
rørende en kønssygs anbringelse på sygehus anordner mundtlig for-
handling i henhold til rpl. § 972.

Den i loven om bekæmpelse af kønssygdomme § 17, stk. 5, fastsatte
frist af 4 uger for fornyet forelæggelse for retten af en sag om fortsat
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tilbageholdelse bør muligvis i de heromhandlede sager forlænges
noget, dog næppe udover 3 måneder.

V. Konklusion.

At propagandere for større frihed for den enkelte i hans forhold
til statsmagten og de kommunale myndigheder er ikke hensigten med
det foran udviklede. Formålet har alene været at antyde nogle for-
slag, hvis gennemførelse ville tjene til at sikre lovmæssigheden af de
frihedsindgreb, til hvilke der er hjemmel indenfor den offentlige for-
sorg og på beslægtede områder. En samlet vurdering af disse indgreb
tyder på, at effektivitetshensynet i nogen grad er blevet fremmet på
integritetshensynets bekostning, jfr. om denne afvej else foran under
I. De nydannelser, i kraft af hvilke en bedre balance mellem disse
hver især anerkendelsesværdige hensyn skulle kunne opnås, er efter
den foretagne gennemgang i hovedsagen følgende:

1. For de åndssvages vedkommende en bedre bestemmelse af den
for indlæggelse og tilbageholdelse paa anstalt gældende betingelse for-
sorgstrang, herunder en udtrykkelig angivelse af, hvad der i denne
henseende kræves for at tw&ngsindlcegge en åndssvag.

2. Attest om åndssvaghed fra læge, der ikke er ansat ved ånds
svageanstalten, før inddragelse under forsorg finder Sted.

3. Et af en dommer, en psykiater og en socialpraktiker bestående
nævn som ankeinstans for åndssvage- og sindssygeforsorgen i stedet
for socialministeriet og justitsministeriet.

4. Ret for den formodet åndssvage eller sindssyge til mundtligt at
udtale sig for nævnet, før endelig afgørelse træffes.

5. Forpligtelse for nævnet til at udsende en årsberetning, hvori sa-
ger af en vis betydning refereres.

6. Farlighedsdekreter vedr. åndssvage eller sindssyge overføres fra
overøvrigheden til domstolene.

7. Klarlæggelse af hjemmelen for en persons tvungne indlæggelse
på arbejdsanstalt af forsørgelsesmæssige grunde.

8. Ret til mundtligt at udtale sig overfor vedkommende forsørgel-
sesmyndighed for personer, der står overfor at skulle indespærres i
henhold til O.F.

9. Forpligtelse for de forsørgelsesmyndigheder, der i 1. instans
træffer afgørelse om frihedsberøvelse, til at begrunde deres afgørelse.

10. Domstolsrekurs for afgørelser vedrørende frihedsberøvelse i
henhold til O.F.


